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Gospodarirea eficienta a comunei, a bugetului local si, nu in ultimul rand, bunastarea
cetatenilor comunei Beica de Jos, au fost obiectivele principale și în anul 2018.
Acest raport este un gest normal, în contextul preocupării pentru o reală deschidere și
transparență a instituției noastre, fiind unul din instrumentele prin care Primăria Beica de Jos, vă
pune la dispoziție date concrete despre activitatea noastră, despre modul cum au fost folosiți banii
publici.
Consider că datele prezentate în raport pot oferi o imagine generală asupra activității noastre
în anul care a trecut, asupra modului și eficienței rezolvării problemelor comunității locale.
S-au

urmarit modernizarea și întretinerea domeniului public

și

privat,

parcurilor,

modernizarea, întretinerea și repararea strazilor din comuna precum si a drumurilor comunale în
limita bugetului local, asigurarea transparentei în ceea ce priveste cheltuirea banilor publici si a
actiunilor intreprinse de administratia publică, organizarea unor manifestari culturale cu scopul de a
dezvolta componenta culturală a vietii cetățenilor din comuna Beica de Jos, asigurarea unui climat
modern și sănătos în școli.
Primarul este seful administratiei publice locale și răspunde de buna organizare și
functionare a acesteia prin compartimentele aparatului de specialitate ale Primarului, avand ca unic
scop bunăstarea colectivității locale.
Domnilor consilieri, sunt onorată să vă fi fost alături în responsabila muncă de management
public.
Am certitudinea că ceea ce am construit împreună să fie peste timp o plăcută rememorare a
aprecierii, respectului și prieteniei pe care vi le-am purtat din totdeauna.
Pentru o informare cât mai corectă, în spiritul transparenței și respectului pe care îl datorez
cetățenilor și comunei Beica de Jos, voi detalia câteva din acțiunile ce s-au desfășurat în anul 2018.
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Modernizare, întreținere și reparații străzi
 În anul 2018, în cadrul programului de reparații, s-au executat lucrări de reparații astfel:
 Pietruit drumuri comunale: DC 10 și DC 14
 Pietruit strazi în localitățile Beica de Jos, Nadășa, Serbeni, Beica de Sus, Sînmihai de
Padure, Cacuciu.
 S-au continuat și finalizat lucrările de reabilitare și asfaltare a drumului comunal DC 11 în
cadrul proiectului de investiți MODERNIZAREA DRUMULUI COMUNAL DC 11 DIN
COMUNA BEICA DE JOS, JUDEȚUL MUREȘ, lucrare care este realizată în proporție de
100%.
Clădiri administrative
 S-au continuat lucrările de reabilitare și modernizare a sediului primăriei prin amenajarea
unor noi spații de desfășurare a activității, reabilitarea și modernizarea holului de la
intrarea în instituție precum și amenajarea și dotarea unei săli de ședință a consiliului local.
 S-au continuat lucrările de consolidare și reabilitare a remizei PSI



Alte lucrări realizate
Curatarea cimitirelor din localitățile Beica de Jos, Nadășa, Șerbeni, Beica de Sus, Căcuciu



Cresterea gradului de siguranta și liniste a elevilor de la școala gimnazială precum și a
cetățenilor prin montarea de noi camere de supraveghere video.



S-au continuat lucrările pentru proiectul de investiție „Modernizare și dotare cămin cultural în
comuna Beica de Jos, sat Șerbeni, județul Mureș” prin AFIR - SUB-MĂSURA 7.6 ,,Investiți
asociate cu protejarea patrimoniului cultural", lucrări realizate în proporție de 70%.



S-au finalizat lucrările pentru investiţia ,,Alimentare cu apă şi canalizare menajeră în
localitatea Beica de Jos. Pentru această lucrare de investiție a fost efectuată și recepția la
terminarea lucrărilor. De asemenea s-au început lucrările de branșare.



S-au continuat lucrările de Reactualizare a PUG și Regulament local de urbanism



Prin Asociația comunelor Mureș-Harghita (GAL) am depus un proiect și am achiziționat un
tractor și utilaje de întreținere drumuri, șanțuri și spații verzi



S-a achiziționatun autoturism Dacia Logan pentru Poliția locală



S-a semnat contractul de finanțare, a avut loc licitația și s-a semnat contractul de execuție
pentru proiectele de investiție ,,Asfaltare străzi în localitățile Beica de Jos, Beica de Sus,
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Nadășa, Șerbeni și drumuri comunale DC 10 Căcuciu-Sînmihai de Pădure și DC 14 Beica de
Jos-Habic” și ,,Construire dispensar uman în Beica de Jos”


S-a realizat reabilitarea monumentului eroilor din localitatea Beica de Jos și s-a montat o
troiță în centrul localității



S-au depus documentațiile pentru realizarea a două noi investiții, și anume ,,Construire
Grădiniță cu program normal în localitatea Șerbeni” și Reabilitare și dotare Școală Primară
Șerbeni”.

 Agricultura
In anul 2018, suprafata agricola a comunei Beica de Jos s-a mentinut relativ constanta.
Din suprafata totala care însumează 4609 ha, suprafaţa cu teren arabil este de 1800 ha, 992
ha. fânaţe, păşuni 686 ha și păduri 882 ha., iar 249 ha. alte terenuri.
Subventii în agricultura comunei Beica de Jos in anul 2018
La nivelul comunei noastre în anul 2018 au depus cereri pentru obtinerea de subventii pentru
suprafetele agricole utilizate un numar de aproximativ 121 persoane, cu 23 cereri mai multe față
de anul 2017, iar institutia noastra a acordat sprijin fermierilor pentru realizarea acestei actiuni.

 Populatia si fenomenele demografice

Din punct de vedere administrativ, comuna administrează localitătile – Beica de Jos – centru
administrativ, Beica de Sus, Nadăşa, Căcuciu, Sânmihai de Pădure şi Şerbeni;
Comuna Beica de Jos are în total 2305 locuitori din care 936 sunt săraci (rata sărăciei este
de 43,2 % şi severitatea sărăciei având un procent de 6,7 %).
Din totalul de 2305 de locuitori: 1334 sunt romani reprezentand 58%; 270 maghiari
reprezentand 12% iar 699 sunt rromi reprezentand 30% iar 2 persoane sunt de altă etnie.
La nivelul comunei Beica de Jos, fenomenele demografice au fost caracterizate in ultimii ani
prin prisma evolutiei oscilante a indicatorilor caracteristici: natalitatea, mortalitatea generala,
casatorii si divorturi, mortalitate infantila.
In anul 2018 s-au înregistrat 16 nascuti-vii, fata de anul 2017 cand s-au înregistrat 8 nascutivii, numarul nascutilor-vii crescând cu 200 %.
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Numarul deceselor în anul 2018 a fost de 23 persoane, fata de anul 2017 cand s-au
inregistrat un numar de 22 persoane decedate, numarul deceselor crescând cu 4,5 %.
In anul 2017 la nivelul unitatii administrativ-teritoriale s-au inregistrat un numar de 6 casatorii,
fata de anul 2017 cand s-au înregistrat un numar de 10 casatorii, numarul acestora scăzând cu
40 %.

 Protectia sociala realizata de autoritatea publica locala

In domeniul asistentei si protectiei sociale, în anul 2018 s-a manifestat o mare deschidere,
cu multiple posibilitati reale pentru o reforma structurata a sistemului local de servicii sociale si
cunoastere a problematicii specifice persoanelor aflate in situatie de risc.
Datorită fenomenului de saracie, accesul persoanelor defavorizate la asistenta sociala,
capata proportiile unui sprijin indispensabil chiar si atunci cand se dovedeste a fi unul temporar.
 ajutor pentru încălzirea locuinței pentru persoanele, altele decât cele beneficiare de ajutor
social în anul 2018 a fost de 84 dosare față de 144 dosare câte au fost în anul 2017.
 ajutor social 124 dosare în anul 2018 față de 140 de dosare media lunară din anul 2017.
 ASF - 124 dosare în anul 2018 față de 142 dosare câte au fost în anul 2017.
 anchete sociale - aproximativ 650/an în anul 2018 față de 600/an, media din anul 2017.
 Invățământ

In ultima perioada in comuna Beica de Jos s-au aplicat masuri concrete vizand
implementarea programelor nationale de dezvoltare a sistemului educational.
Îmbunătățirea învatamantului a fost sustinută prin:


Generalizarea calitatii, ca atribut si finalitate a formelor si structurilor de formare initiala,
organizate potrivit prevederilor legale in vigoare;



Formarea continua a personalului didactic;



Eradicarea analfabetismului prin implicarea institutiilor de resort si a comunitatilor locale;



Dezvoltarea si restructurarea retelei învatamantului rural;



Ameliorarea calitativă a serviciilor educaționale din învatamantul rural;



Combaterea abandonului scolar;
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In anul scolar 2018-2019 populația scolara în comuna Beica de Jos este formata din 62
preșcolari, 119 elevi în învățământul primar și 59 elevi în învățământul gimnazial.
In ceea ce priveste personalul didactic, în invatamantul de toate gradele î-și desfășoară
activitatea instructiv-educativă un numar de 23 cadre didactice, un număr de 1 persoane
personal auxiliar și un numar de 6 persoane personal nedidactic.

 Sănătatea

In ultimii ani, în comuna Beica de Jos, ca, de altfel, la nivelul judetului Mures, și al întregii țări,
sistemul de sănatate se confruntă cu o serie de dificultăți generate de penuria de resurse și de
consecintele firesti ale trenarii procesului de reforma, care influentează nefavorabil nivelul ofertei
de servicii.
Reforma sistemului de sanatate are ca principale obiective îmbunatatirea starii de sanatate a
populatiei, cresterea eficientei utilizarii resurselor și cresterea nivelului asistenței medicale
acordate populatiei și a calității serviciilor medicale, inclusiv prin creșterea numarului de personal
medical special calificat.
La nivelul comunei în reteaua publică de ocrotire a sanatatii functioneaza un numar de 2
cabinete de medicina de familie aflate în contract cu Casa de Asigurari de Sanatate Mures și 1
farmacie.
Din punct de vedere al indicelui de evidenta, principalele probleme de sanatate în comuna
Beica de Jos sunt: hipertensiunea arteriala, bolile cardiovasculare, bolile pulmonare, bolile
digestive (diabetul, ulcerul), problemelor cauzate de consumul de alcool și fumat.
Problemele de sănatate reliefate mai sus sunt monitorizate atent de catre Departamentul de
Supraveghere a Starii de Sanatate a Populatiei al Directiei de Sanatate Publica Mureș care
împreuna cu unitatile sanitare din comuna deruleaza programe de prevenire și control pentru
bolile transmisibile și netransmisibile și pentru sanatatea femeii și copilului.

 Cultura
La nivelul comunei Beica de Jos functioneaza o biblioteca comunala care are în patrimoniul
sau un numar de 7784 volume de carți și enciclopedii și o biblioteca școlară care are în
patrimoniul său un număr de 9003 volume.
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De asemenea in localitatea Nadasa avem BISERICA DE LEMN – datand din anul 1719 care
apoi s-a transformat în muzeu in anul 1986.
-

Biserica romano-catolică din Beica de Jos – ridicată în anul 1938;

-

Biserica reformată din Beica de Jos – 1742;

-

Biserica ortodoxă Sf. Mihail şi Gavril – Căcuciu – 1925;

-

Biserica Sf. Mihail şi Gavril – Nadăşa – 1830, fosta biserică mănăstirească. Din cercetarea
documentelor şi a elementelor constitutive a icoanelor şi cărţilor din colecţia Parohiei şi din alte
documente ale vremilor, se confirmă faptul că biserica, monument istoric, este moştenirea
fostelor Mănăstiri ale Chiherului de Sus şi de Jos, adusă aici în sat de pe un teren numit azi
“Mănăstirea” sau “Leorda”, care este de fapt în teritoriul Nadăşei, cât şi a Chiherului. Însă, în
1970, apele revărsate ale pârâului afectează edificiul în mare măsură şi, ca urmare, sunt
întreprinse măsuri de strămutare, nu departe de vechiul loc, pe un alt teren;

-

Biserica Sf. Nicolae – Beica de Sus – 1866;

-

Biserica Sf. Mihail şi Gavril – Beica de Jos – datează din anul 1810. Are hramul “Sfântului
Nicolae”. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice. Conform izvoarelor populare, ea
a fost adusă în secolul al XIX-lea, pe la 1855, din vechiul cimitir de pe actualul amplasament.
După toate probabilităţile, biserica a fost ridicată sau refăcută în anul 1810, pentru ca în 1855 să
fie strămutată pe actualul amplasament;

-

Biserica Sf. Mihail şi Gavril – Sânmihai de Pădure;

-

Biserica Adormirea Maicii Domnului – Şerbeni –1925;

-

Biserica Baptistă Beica de Jos;

-

Biserica Penticostală Beica de Jos;

-

Cimitirul Eroilor Români din al Doilea Război Mondial care este amplasat în curtea bisericii
ortodoxe din localitatea Nadășa. A fost amenajat în anul 1946 şi are o suprafaţă de 160 mp. și
reabilitat în anul 2015. În acest cimitir sunt înhumaţi 48 de eroi (19 necunoscuţi şi 29 cunoscuţi)
al cărui monument se află în centrul localității, în imediata apropiere a clădirii ce găzduieşte
şcoala, grădiniţa şi căminul cultural, .

-

Groapa comună a Eroilor Români din Al Doilea Război Mondial din localitatea Șerbeni care este
amplasată în curtea bisericii ortodoxe din localitate. A fost amenajată în anul 1944 şi are o
suprafaţă de 20 mp. În această groapă sunt înhumaţi 26 de militari români necunoscuţi.
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-

Pădurea Mociar - are o suprafaţă de 569 de ha, la o altitudine de 400 m. Pădurea este o
rezervaţie floristică deosebit de importantă. Tot aici găsim şi cei mai bătrâni stejari din ţară, vechi
de 500-600 de ani. În pădurea Mociar îşi are izvorul pârâul cu acelaşi nume, afluent al râului
Mureş.
De asemenea în viata culturală a localitatilor Beica de Jos, Nadășa, Sânmihai de Pădure și
Șerbeni se remarcă prin pasiunea pentru folclor grupurile folclorice ,,DATINI STRABUNE",
,,GRAIUL NEAMULUI”, ,,MOȘTENITORII NEAMULUI", ,, URMASELE URMASELOR DACILOR"
si “URMASELE DACILOR”, rapsozii populari Cioba Catalin și Bucin Maria precum și interpreții de
muzică populară Cotârlă Cosmin, Cotârlă Cosmina și Pușcaș Georgiana .
Tot in localitatea Serbeni avem un “MUZEU ETNOGRAFIC” cu un bogat fond patrimonial.
Aici au fost colectate si conservate importante obiecte ale culturii populare locale, reprezentative
pentru intreaga zona (arta lemnului, arhitectura populara, costume populare, etc).

 Protecția mediului
Activitatea de protectia mediului pe parcursul anului 2018 a constat, în principal, în:


S-au desfășurat activități de curatenie și igienizare de primavară a localităților comunei.



S-a curatat și igienizat cursul de apa a paraului Beica



Facem parte din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Mures “ADI ECOLECT” privind
promovarea si reglementarea intereselor unitatilor administrativ-teritoriale membre.

Modernizarea și extinderea iluminatului public și rețele electrice de joasă tensiune

 S-a întreținut iluminatul stradal iar unde a fost necesar s-au înlocuit elemente corp iluminat
stradal respectiv montat noi corpuri de iluminat stradal.

 Impozite și taxe locale

 Încasările la bugetul local al Primăriei comunei Beica de Jos din venituri proprii în anul
2018 au fost de 48,75 % din prevederile bugetare.

 Spații verzi și locuri de joacă
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 În centrul localității Beica de Jos prin finanțare nerambursabilă de la Administrația Fondului
de Mediu avem un parc cu spații verzi și locuri de joacă.
 S-au executat lucrări de curațare și întreținere a zonelor verzi precum și a șanțurile de pe
toată raza comunei
 Obiective propuse pentru îmbunătățirea activității economice-condiție esențială a
prosperității



Incurajarea initiativei private



Stimularea dezvoltarii unor activitati de mica industrie



Cresterea gradului de siguranta și liniște a populatiei comunei și a sigurenței în școli.

PRIMAR,
Moldovan Maria
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